
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

4.2.19 – 11.2.19   

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 בית הספר לתקשורת הפקולטה למדעי הטבע הפקולטה להנדסה

בית הספר 
 לארכיטקטורה

בית הספר למדעי 
 הבריאות

הפקולטה למדעי החברה 
 והרוח

 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות קול קורא

 

 משרד העבודה, הרווחה

 והשירותים החברתיים

 

 קורא להגשת הצעות קול 

 לסקירת ספרות בנושא

קביעת הזכאות לקבלת שירותים חברתיים 

 :בקרב אנשים עם מוגבלות

 מודלים, תהליכים וכלי הערכה ואבחון

 

 

 

 משרד העבודה, הרווחה

 והשירותים החברתיים

 

 קול קורא להגשת הצעות 

 לסקירת ספרות בנושא

בחינה של השלכות  –קומות למגורים -רבי

 חברתיות ושל כיווני פעולה

 

 



 

 מכון מטרנה

 

 2019קול קורא להצעות מקדמיות 

 

 

 

 משרד העבודה, הרווחה

 והשירותים החברתיים

 

קורא להגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ קול 

 למחקר בתחומי המוגבלויות

 

 
 

 

Simons Foundation 

 

Targeted Grants in Mathematics and 

Physical Sciences 

 

 

 

Jacobs Foundation 

 

Jacobs Advanced Research 

Fellowship 

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

The Marfan Foundation 

 

Faculty Grant Program 

 

Clinical Research Program 

 

 

 כנסים
 

 

 יזמות ותחרותיות גלובליתחדשנות, 

 בעידן הדיגיטלי

 

  21-הכינוס הלאומי ה

 להנדסת תעשייה וניהול
 

 

 



 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 

 קול קורא להגשת הצעות לסקירת ספרות בנושא

 קביעת הזכאות לקבלת שירותים חברתיים בקרב אנשים עם מוגבלות:

 מודלים, תהליכים וכלי הערכה ואבחון

 

האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מזמין בזאת 

חוקרים להגיש הצעות לעריכת סקירות ספרות בנושא: קביעת הזכאות לקבלת שירותים חברתיים 

 נשים עם מוגבלות: מודלים, תהליכים וכלי הערכה ואבחוןבקרב א

 

-פסיכו-הסקירה תבחן ספרות מקצועית בארץ ובעולם העוסקת במודלים ביו :אופי העבודה

 סוציאליים להערכת אנשים עם מוגבלויות. הסקירה תבחן בהרחבה מגוון מדינות רווחה בעולם.

 

להקפיד ולאתר מסמכי מדיניות, חוקים ונהלים, ובמידת הצורך אף מלבד הסקירה המחקרית, יש 

לשוחח עם אנשי מפתח כדי לחשוף את "חוכמת המעשה" הטמונה בהליכי ההערכה ואת אופן 

השימוש המיטבי בכלים השונים להערכה ולאבחון. כן יפורטו בסקירה הפרקטיקות הנהוגות הלכה 

תמיכה והזכאות לשירותים )לרבות תקציב אישי( למעשה בעולם בתחום הערכת התפקוד, צורכי ה

 של אנשים עם מוגבלויות. 

 

 :תנאי סף

 המציע יהיה בעל תואר שלישי בתחום הרלוונטי לסקירה. -

המציע פרסם בעשר השנים האחרונות לפחות שלושה פרסומים בכתבי עת שפיטים במדעי  -

 החברה.

 



)יועצים  בתעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצונייםשעות  100עד  :תקופה ותקציב

 .לניהול(

המועד המאוחר ביותר להשלמת העבודה המבוקשת הוא ארבעה חודשים מיום החתימה על 

 החוזה.

 

 10.2.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 24.2.19  ן:תאריך הגשה לקר

 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית   קול קורא

 
 

 
 

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 

 קול קורא להגשת הצעות לסקירת ספרות בנושא

 בחינה של השלכות חברתיות ושל כיווני פעולה –קומות למגורים -רבי

 

במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מזמין בזאת האגף למחקר, תכנון והכשרה 

בחינה של השלכות  –קומות למגורים -חוקרים להגיש הצעות לעריכת סקירות ספרות בנושא: רבי

 חברתיות ושל כיווני פעולה.

 

קומות. גובה הבניינים אף הוא בצמיחה -בישראל, נפוץ יותר ויותר דפוס הבנייה של מגורים ברבי

ה זו צפויה להימשך לאור תפיסות רווחות שלפיהן בנייה מגדלית היא המענה מתמדת. מגמ

למחסור בקרקע ולגידול הדמוגרפי החזוי במדינת ישראל, וכן לאור היקפי הבנייה כפי שבאים לידי 

 ".2040ביטוי, בין היתר, ב"תכנית הדיור הממשלתית 

 

יערכות ליישום של תכניות המשרד מזהה מגוון אתגרים חברתיים שיש לקחת בחשבון בעת הה

 הפיתוח, על מנת למנוע השלכות חברתיות שליליות מרחיקות לכת.

 

קומות למגורים, -של בניית רבי -הפרטניות והקהילתיות  -המשרד סבור שההשלכות החברתיות 

אינן מוכרות דיין למקבלי החלטות כדוגמת הרשויות המקומיות ומוסדות התכנון, ועל כן הם אינם 

 ם מספיק להשלכות אלה בבואם לאשר עוד ועוד מגדלי מגורים.מתייחסי

 

מטרת הסקירה היא לרכז ולחשוף לקהילת המתכננים, למערכת התכנון ולרשויות  :אופי העבודה

קומות למגורים, ולהציע דרכי -המקומיות את ההשלכות החברתיות האפשריות של בניית רבי

בנייה זה לצד מינוף תועלות חברתיות אפשריות התמודדות עם ההשלכות השליליות של דגם 

 .שניתן להפיק ממנו

 

 :תנאי סף

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2
https://www.molsa.gov.il/Publications/tb_PubAppealsNew/%d7%a7%d7%95%d7%9c%20%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa%20%d7%a7%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%aa%20%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d%20%d7%a2%d7%9d%20%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%2027-1-19.docx
https://www.molsa.gov.il/Publications/Pages/PubAppealDetails.aspx?ListID=65E31E8E-AF67-4F88-8978-7ABF0970DA11&WebId=F6CEEC85-5B09-4F74-B8AF-75B91C21AE70&ItemID=38


 המציע יהיה בעל תואר שלישי בתחום הרלוונטי לסקירה. -

המציע פרסם בעשר השנים האחרונות לפחות שלושה פרסומים בכתבי עת שפיטים במדעי  -

 החברה.

 

)יועצים  בתעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצונייםשעות  150עד  :תקופה ותקציב

. המועד המאוחר ביותר להשלמת העבודה המבוקשת הוא  50,000לניהול(, ועד לתקרה של 

 ארבעה חודשים מיום החתימה על החוזה.

 

 11.2.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 25.2.19  תאריך הגשה לקרן:

 

 בחזרה לטבלה    הביתעמוד    קול קורא

 
 

 
 

 מכון מטרנה
 2019קול קורא להצעות מקדמיות 

 

, ע"י מטרנה תעשיות ש.מ, במטרה לתמוך במחקרים 2007מכון מטרנה למחקר הוקם בשנת 

 ישראליים בתזונת תינוקות ופעוטות.

 

 : תזונת תינוקות ופעוטותתחומי מחקר

  עדיפות תינתן למועמדים בתחילת דרכם המחקרית ולהצעות העולות בקנה אחד עם פעילות

מטרנה והתמקדותה בתזונת נשים הרות והשפעתה על הילוד, תינוקות , פעוטות וילדים מכון 

 . 6עד גיל 

 
 , לתקופה של עד שנתיים.₪ 50,000: עד תקציב

 
 .על החוקר הראשי להיות בדרגה שאינה גבוהה יותר ממרצה בכיר 

 

 .חוקר רשאי להגיש כל שנה יותר מבקשה אחת, אך זכאי למלגה אחת בשנה 

 
 18.2.19הגשה לרשות המחקר )הצעה מקדמית(: תאריך 

 4.3.19תאריך הגשה לגוף המממן )הצעה מקדמית(: 

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2
https://www.molsa.gov.il/Publications/tb_PubAppealsNew/%d7%a7%d7%95%d7%9c%20%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%a8%d7%91%d7%99%20%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%9e%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa%20%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa-28-1-19.docx
https://www.molsa.gov.il/Publications/Pages/PubAppealDetails.aspx?ListID=65E31E8E-AF67-4F88-8978-7ABF0970DA11&WebId=F6CEEC85-5B09-4F74-B8AF-75B91C21AE70&ItemID=39


 בחזרה לטבלה   קול קורא 

 
 

 
 

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 

 י ייעוץ למחקר בתחומי המוגבלויותקול קורא להגשת הצעות למתן שירות
 
 

 האגף הבכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

 פונה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ למחקרים בתחומי המוגבלויות. 

 

לסייע למנהל תחום המחקר בניהול המחקרים המבוצעים בתחומי תפקידו של היועץ שייבחר יהיה 

 המוגבלויות. הכוונה היא לסיוע הן במחקרים המצויים בשלבי ביצוע והן במחקרים מתוכננים.

 

 פירוט השירותים הדרושים: :אופי העבודה

  מתן חוות דעת מקצועיות על הצעות מחקר ודו"חות מחקר של מחקרים המבוצעים עבור

ומי המוגבלויות )אנשים עם מוגבלויות פיסיות, חושיות ותפקודיות, מוגבלות המשרד בתח

 התפתחותית, אוטיזם(. -שכלית

 .מתן חוות דעת מקצועיות על כלי המחקר המפותחים במסגרת המחקרים 

 .השתתפות בוועדות היגוי למחקרים המבוצעים במימון המשרד 

  במחקרים מתוכננים: כתיבת הפרק המתאר את מהות המחקר המבוקש במכרזי סיוע

מחקרים שמפיץ המשרד. בפרקים אלו מפורטים: הרקע למחקר, תיאור הנתונים הקיימים, 

אוכלוסיית המחקר, מטרות ושאלות המחקר. תפקידו של היועץ שייבחר יהיה לסייע בכתיבת 

 תכנים אלו.

 

 :תנאי סף

 שנים לפחות. 3ע"י מוסד אקדמי לתקופה של  מועסק או הועסק בעבר 

  שנים לפחות במחקר בתחומי המוגבלויות, כחוקר או יועץ. 5בעל ניסיון של 

  ,אחראי לפחות לשלושה מחקרים שפורסמו בכתבי עת שפיטים, בתחומי מדעי החברה

כמומחה מוביל מחקר, חוקר או יועץ, בעשר השנים הקודמות למועד הגשת ההצעה לקול 

 זה. קורא 

  שנים לפחות כמומחה מוביל מחקר, חוקר או יועץ במגוון שיטות מחקר  3בעל ניסיון של

 לרבות: שיטות כמותיות ושיטות איכותניות.

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Materna_PreApplications_2019.docx


 .עם נותני שירותים חיצונייםבתעריפי התקשרות  ₪ 50,000: עד תקופה ותקציב
 
 

 13.2.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 26.2.19  תאריך הגשה לקרן:

 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית   קול קורא

 
 

 
 

Simons Foundation 
 

Targeted Grants in Mathematics and Physical Sciences 

 

The Simons Foundation’s Mathematics and Physical Sciences (MPS) division 

invites applications for its Targeted Grants in MPS program. 

 

Research Fields: The program is intended to support high-risk theoretical 

mathematics, physics and computer science projects of exceptional promise and 

scientific importance on a case-by-case basis. 

 

Period and Budget: The funding provided is flexible and based on the type of 

support requested in the proposal. There is no recommended funding limit. 

Expenses for experiments, equipment, or computations, as well as for personnel 

and travel, are allowable.  

RDA Deadline (LOI): Rolling (at any time) 

Deadline (LOI): Rolling (at any time)  

 
Call for Proposals   How to Apply    Apply Online    Frequently Asked Questions  

 

Home Page   Back to Table 

 
 

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2
https://www.molsa.gov.il/Publications/tb_PubAppealsNew/%d7%a7%d7%95%d7%9c%20%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%20-%20%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99%20%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa%20-%204-2-19.docx
https://www.molsa.gov.il/Publications/Pages/PubAppealDetails.aspx?ListID=65E31E8E-AF67-4F88-8978-7ABF0970DA11&WebId=F6CEEC85-5B09-4F74-B8AF-75B91C21AE70&ItemID=41
https://www.simonsfoundation.org/grant/targeted-grants-in-mps/
https://www.simonsfoundation.org/grant/targeted-grants-in-mps/?tab=how-to-apply
https://proposalcentral.altum.com/default.asp
https://www.simonsfoundation.org/grant/targeted-grants-in-mps/?tab=faq
https://www.simonsfoundation.org/


 
 

Jacobs Foundation 
 

Jacobs Advanced Research Fellowship 
 

The Jacobs Foundation Research Fellowship Program is a globally competitive 

fellowship program for early and mid-career researchers aiming at improving the 

development and living conditions of children and youth or contributing to one of 

the Jacobs Foundation’s thematic priorities. 

 

The Jacobs Advances Research Fellowship is awarded to the most highly talented 

and innovative mid-career researchers. 

 

Research Fields: The research fields Include, but are not limited to educational 

sciences, psychology, economics, sociology, family studies, media studies, 

political sciences, linguistics, neurosciences, and medical sciences. 

 

Budget and Period: 400,000 CHF for a period of 3 years 
 

Funds from Jacobs Foundation Research Fellowships may be used by the fellow 

to partially cover the fellow’s salary and for any activity supporting the fellow’s 

research, such as assistant salaries, equipment, technical assistance, 

professional travel, or trainee support. 

 

 Scholars who engage in interdisciplinary work on individual development and 

learning of children and youth, and who seek to combine multiple levels of 

analysis, are particularly encouraged to apply. 

 

 Fellows are encouraged to interact with each other and organize in regional 

and/or topical groups, retreats and workshops. Networking and alumni 

events will enrich the fellowships. 

 

 The Ideal candidate has obtained his/her PhD no more than 15 years ago. 
 
 
Call for Proposals   Apply Online    Back to Table 
 
 
 
 
 

 

https://jacobsfoundation.org/en/activity/jacobs-foundation-research-fellowship-program/
https://jacobsfoundation.org/en/activity/call-for-applications/
https://jacobsfoundation.org/en/fellowship-program-2020-2022/


 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦

 

 

The Marfan Foundation 

Marfan syndrome is a genetic disorder that affects the body’s connective tissue. 

The Marfan foundation tirelessly advances the research for treatments that save lives 

and dramatically enhance quality of life for affected people. The foundation  provides a 

supportive community for everyone affected by Marfan syndrome and related 

disorders. 

 
 

Faculty Grant Program 
 

The grant program is designed to provide financial support for senior faculty 

members studying any or all disciplines involved in Marfan syndrome, VEDS, 

EDS, LDS, and other related conditions. 

 

Research Fields: Special Areas of Interest: 

Basic research, translational studies and clinical studies in: 

 Cardiovascular, orthopedic, pulmonary, pain, ophthalmologic and other 

pertinent areas utilizing synergistic collaborations  

 Integration of novel theories from non-traditional researchers into established 

paradigms 

 Novel animal model systems 

 Innovation 

 The distillation of knowledge into practical new therapies for Marfan syndrome, 

VEDS, EDS, LDS and other related conditions. 

 

Budget and Period: Up to $100,000 / year for two years. 

 

RDA Deadline: 17.3.19 

Deadline: 1.4.19 



 
Application Guidelines  Application Forms   Apply Online   Web Page  
 
Back to Table 
 

 
 

Clinical Research Program 

 

The Marfan Foundation is requesting proposals for clinical research studies 

focusing outside of the cardiovascular arena. Proposals can be retrospective or 

prospective and may utilize data obtained through registries/databases, 

observational studies, and surveys. 

 

Proposals should conduct scientifically rigorous research that produces valid new 

knowledge with clinical and quality of life endpoints in the absence of randomized 

clinical trials.  

 

Proposals may focus on patient-oriented research, including epidemiologic, 

behavioral, quality of life studies and outcomes research. 

 

Research Fields: Special Areas of Interest: 

 Ophthalmology 

 Orthopedics 

 Pulmonology 

 Gastroenterology 

 Allergy and immunology 

 Autism 

 ADHD, ADD 

 Physical therapy/exercise 

 Pain and fatigue 

 Mental and emotional health 

 Behavioral studies  

 Nutrition studies. 

 

Budget and Period: Grants can range from $25,000 - $50,000 / year 

for one or two years. 

 

RDA Deadline: 17.3.19 

Deadline: 1.4.19 

 

https://info.marfan.org/hubfs/FAC19_guidelines-4.pdf
https://info.marfan.org/hubfs/FACforms2018en.pdf
https://www.marfan.org/faculty-grant-application
https://www.marfan.org/nm-cma-faculty-grant
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 כנסים
 

 

 
 

 חדשנות, יזמות ותחרותיות גלובלית בעידן הדיגיטלי

 להנדסת תעשייה וניהול 21-הכינוס הלאומי ה
 

 להנדסת תעשייה וניהול. 21-הנכם מוזמנים להשתתף בכינוס הלאומי ה

 :בין נושאי הכנס

 ( כריית נתונים, נתוני העתקData Mining, Big Data.) 

 ( למידה חישובית, מחשוב ענןMachine Learning, Cloud computing.) 

 ( ניהול ידעKnowledge Management.) 

 ( בינה מלאכותית, רובוטיקהArtificial IntelligenceRobotics.), 

 סימולציה, מערכות מרובות-( סוכניםSimulation, Multi-Agent Systems.) 

 ( ערים חכמות, תחבורהSmart Cities, Transportation.) 

 הדפסת תלת-( 3ממדD Printing and applications.) 

 Design Engineering. 

  ,( סייבר, אבטחת מידעCYBERNetwork Security.) 

 ( יזמות וחדשנות: הלכה למעשהEntrepreneurship and Innovation: Theory and 

Practice.) 

 ( ניהול קשרי לקוחות, מערכות שירותCRM, Service Systems.) 

 חקר ביצועים, תורת התורים ((Operation Research, Queuing Theory. 

 ( ניהול פרויקטים ושיבוץProject Management, Scheduling.) 

 ( ניהול שרשרות אספקה, לוגיסטיקהSupply Chain Management, Logistics.) 

 ( תורת המשחקים, התנהגות כלכליתTheory of Games, Economic Behavior.) 

 ( הנדסת איכות ואמינותQuality Engineering and Reliability.) 

 ( הנדסת גורמי אנוש, חווית משתמשHuman Factors Engineering and User 

Experience.) 

 ( מדעי נתוניםData Sciences.) 

https://info.marfan.org/hubfs/CR19_rfp-3.pdf
https://info.marfan.org/hubfs/CR19_guidelines-4.pdf
https://info.marfan.org/hubfs/CRforms2018en.pdf
https://www.marfan.org/clinical-research-grant-application
https://www.marfan.org/clinical-research
https://info.marfan.org/hubfs/comboRFP19forEmailREV.pdf


 ( מערכות מידעInformation Systems.) 

 

 1.4.19הכנס ייערך בתאריך 

  , קרית שדה התעופה1רח' השרון ,  Avenueבמתחם 

 

 בחזרה לטבלה    אתר הבית    מידע ורישום   תכנית הכנס  

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן חיצונית, יכולים להגיש בקשה לעריכה 

 .ל מעוזד"ר מיכאמדעית לעורך של הרשות למחקר ופיתוח, 

 . בקשות אלו יקבלו קדימות במתן שירותי העריכה.הפורטל את הבקשה יש להגיש דרך

 .רשות המחקרשימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגבלות הזמן של הקרן ו

 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

 םקרנות מתעדכנות בהן קולות קוראים פעילי

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 

 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות
 

  alonaba@ariel.ac.il הצעות מחקר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה בן עיון בדוא"ל:    ·      

          03-9371402 

ולהחתימו  טופס בקשה למימון משלים במקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא את   ·

 alonaba@ariel.ac.il : לאחר מכן יש לשלוח אותו לכתובת האימייל כנדרש.

 

 לדוא"ל זה.במידה ואינכם מעוניינים בקבלת עדכונים מרשות המחקר, אנא השיבו    

 

http://avenue-l.co.il/
https://www.ortra.com/events/iem/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%94%D7%92%D7%A2%D7%94.aspx
https://www.ortra.com/events/iem/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA.aspx
https://www.ortra.com/events/iem/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D.aspx
https://www.ortra.com/events/iem/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/funding-opportunities-external/research-authority-online-kolkore
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/funding-opportunities-internal
http://www.ariel.ac.il/research/authority/about
mailto:alonaba@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/forms/587-Matching_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
mailto:alonaba@ariel.ac.il

